
Załącznik do Zarządzenia nr 3/2019 

z dnia 25.04.2019 r.   

 

Nr sprawy: DPS-AG.42.9.2019           Żabów, dnia 25.04.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/2019 

na zakup i dostawę artykułów spożywczych 

 dla Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach siedzibą w Żabowie 

 

I. ZAMAWIAJĄCY 
 

Nabywca: Powiat Pyrzycki ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, NIP 853-145-74-17 

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, Żabów 

31, 74-200 Pyrzyce, tel. 91/5777-641, e-mail: dpspyrzyce@op.pl. 
 

Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym zamieszczono: 

a) na stronie internetowej: http://bip.dps-pyrzyce.pl/ 

b) w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, 

Żabów 31, 74-200 Pyrzyce. 

 

Osoba upoważniona do kontaktu: Rozalia Wiśniewska-Myka, Renata Frątczak. 

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Do niniejszego postępowania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy 

społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, środkiem transportu zgodnym z 

wymaganiami ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

1. Podział zamówienia na części: 

 
PAKIET 1 Mięso, wędliny, tłuszcze, kości, korpusy.       

PAKIET 2 Warzywa, owoce.  

PAKIET 3 Napoje, produkty ogólno-spożywcze, tłuszcze.      

PAKIET 4 Jaja.           

PAKIET 5 Ryby i przetwory rybne.         

PAKIET 6 Pieczywo          

PAKIET 7 Nabiał i jego przetwory         

 

2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia, kilka lub na całość 

zamówienia. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części 

zamówienia. Nie uwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, 

chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie 

oferty. 

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy w 

oparciu o zamówienia składane przez Zamawiającego. 

mailto:dpspyrzyce@op.pl
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4. Asortyment artykułów spożywczych objętych zamówieniem i ich ilość zawiera 

załącznik nr 2 a-f (formularze cenowe do niniejszego zapytania). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w 

każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony, 

odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje 

prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się: 

a.  dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w zapytaniu ofertowym, 

b. dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, 

c. dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, 

świeże, zgodnie z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi 

Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla 

danego produktu, 

d. w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i 

nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną 

informację o nazwie środka spożywczego (skład), informację na temat 

składników powodujących alergię lub reakcje nietolerancji które zostały 

użyte przy wytworzeniu lub przygotowaniu żywności i nadal są obecne w 

produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie oraz informacji 

w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz 

gramaturze/litrażu, 

e. dostarczać produkty pierwszego gatunku, 

f. dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, 

spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, 

pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach,  posiadające 

właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do 

spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące), 

g. dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z 

wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie 

walorów smakowych i odżywczych, 

h. realizować zamówienia do siedziby Zamawiającego środkami 

transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych,  w 

warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości, 

i. zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach 

posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, 

tak, by dostawy realizowane były  zgodnie z zasadami „dobrej praktyki 

higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, 

higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury 

przewozu), 

j. dostarczać podany w tabeli asortyment w terminie i ilości zgodnej z 

zamówieniami częściowymi składanymi przez osobę upoważnioną, 

telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 15.00 dnia 

poprzedzającego dostawę wg cen określonych w formularzach ofertowo - 

cenowych, 

k. wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego, znajdujących się w jego siedzibie. Dostawa, rozładunek i 

wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany w cenę 

dostarczanych produktów. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć 

Zamawiającemu fakturę VAT Kupna – Sprzedaży z terminem płatności – 30 

dni. 

 

IV.  TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 
 

1. Zamówienie będzie realizowane w okresie 12 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

2. Przedmiot umowy należy dostarczać sukcesywnie według zgłoszonego 

zapotrzebowania w trakcie trwania umowy na adres Odbiorcy: Dom Pomocy 

Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie, Żabów 31, 74-200 Pyrzyce. 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mogą dostarczać 

artykuły żywnościowe zgodnie z formularzem cenowym (zał. nr 2 a-g) oraz 

zgodnie z wymogami określonymi w punkcie nr III. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3. Cena musi być podana w polskich złotych, zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku oraz być wartością netto i brutto. Złożona oferta musi uwzględniać 

wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 

4. Termin ważności oferty wynosi 30 dni. 

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty 

złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z 

oryginałem” i poświadczone podpisem przez Wykonawcę (osobę upoważnioną). 

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na kopercie należy umieścić nazwę: 

„Oferta na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy 

Społecznej w Pyrzycach siedzibą w Żabowie”. 

7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 nie podlega negocjacjom, złożenie oferty 

jest równoważne z akceptacją postanowień umowy. 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

 

1. Wykonawca przedstawia następujące dokumenty: 

a. Formularz ofertowy -  stanowiący załącznik nr 1, 

b. Formularz cenowy – załącznik nr 2 a-g 

c. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień. 

d.  Decyzja podmiotu Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna o 

przystosowaniu środka transportu do przewożenia środków 

żywnościowych. 

2. Z Wykonawcami, którzy zostaną wybrani przez Zamawiającego zostanie 

podpisana umowa na dostawę artykułów spożywczych z zachowaniem terminów i 

wymogów dostawy określonych w punkcie III - IV. 
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VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania Wykonawcy. 

3. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, załączniki i inne 

dokumenty o których mowa w treści niniejszego zapytanie ofertowego. 

4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób 

podpisującej ofertę. 

5. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający dekompletacji zawartości oferty. 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem (załącznik nr 1 oraz 2 a-g ) do dnia 

13 maja. 2019 r. do godz. 10.00. 

a. osobiście – do Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w 

Żabowie, Żabów 31, 74-200 Pyrzyce – sekretariat czynny w godzinach 

7.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku. 

b. za pośrednictwem poczty – na wyżej podany adres (decyduje data i godzina 

wpływu). 

- z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę artykułów spożywczych” 

 

2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone w siedzibie  

Zamawiającego oraz na stronie internetowej pod adresem: http://bip.dps-pyrzyce.pl/ 

 

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia, 

2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza 

się wariantowości cen. 

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (oraz związania umową). 

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu 

ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

5. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę cena całkowita oferty, brutto w 

PLN. 

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT 

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego 

rozpatrywania jeżeli: 

a. oferta, co do formy i treści spełnia wymagania określone w zapytaniu  

b. z ilości i treści formy opracowania spełnia warunki formalne określone w 

niniejszym zapytaniu, 

c. oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie. 

d. „formularz cenowy” zawiera wszystkie pozycje wypełnione, brak 

asortymentu odrzuci ofertę. 

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. 

3. Wybór Wykonawcy odbędzie się w oparciu o następujące kryterium: 

Cena brutto – 100% 
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4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia 

przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert. 

 

XI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE 

 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze 

odwoławczej. 

2. Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia bez podania przyczyny. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania 

ofertowego przekazuje niezwłocznie wszystkim Zamawiającym, którym 

przekazano zapytanie ofertowe, zamieszcza na stronie internetowej oraz tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.  

4. Wszystkie  załączniki w wersji elektronicznej dostępne są na stronie internetowej 

Zamawiającego: http://bip.dps-pyrzyce.pl/ 

 

XII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz ofertowy, 

2. Formularz cenowy pakietu: 
2a – PAKIET  1 - Mięso, wędliny, tłuszcze, kości, korpusy.       

2b – PAKIET  2  -Warzywa, owoce.  

2c – PAKIET  3 - Napoje, produkty ogólno-spożywcze, tłuszcze.      

2d – PAKIET  4 - Jaja.           

2e – PAKIET  5 - Ryby i przetwory rybne.         

2f – PAKIET  6 - Pieczywo          

2g – PAKIET  7 - Nabiał i jego przetwory 

3. wzór umowy. 

 

 

     ZATWIERDZAM 

    Justyna Rewerska-Głodowska 
     

    Dyrektor Domu Pomocy Społecznej  

    w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie 

 


